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Pierwszy dzwonek

w nowej szkole w Wilanowie

B

udowa Szkoły Podstawowej
nr 400 w Wilanowie przy
al. Rzeczypospolitej 23B,
mimo trudnej sytuacji związanej
z pandemią koronawirusa COVID-19, została ukończona w planowanym terminie. W tym najnowocześniejszym obiekcie w Wilanowie
we wrześniu zabrzmiał pierwszy
dzwonek, a gmach zapełnił się prawie 600 uczniami.

Szkoła posiada 30 świetnie wyposażonych sal tematycznych i pracownie
z zapleczami, dwupoziomową bibliotekę, dwie świetlice, salę integracji
sensorycznej oraz gabinety psychologa
i pedagoga. Na każdym z pięter znajduje się strefa odpoczynku dla dzieci.
Ponadto uczniowie mają do dyspozycji
imponującą infrastrukturę sportową
wraz z profesjonalnym zapleczem. Lek-

cje wychowania fizycznego odbywać się
mogą w hali sportowej, na którą składa się pełnowymiarowe boisko oraz
4 mniejsze sale gimnastyczne – każda
po 100 m2. Dla kibiców przygotowana
jest widownia z 200 miejscami. Sport
można również uprawiać na zewnątrz –
na wielofunkcyjnym boisku ze sztuczną
nawierzchnią lub na boisku trawiastym.
Szkoła posiada także stołówkę z pełnym zapleczem gastronomicznym
oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. Wraz z zagospodarowaniem
terenu wykonano ciągi piesze, zamontowano stanowiska dla rowerów,
siedziska, leżaki i zabawki.

Ludwik Rakowski
Burmistrz Dzielnicy Wilanów
„Budowa nowej placówki oświatowej była
priorytetem Zarządu Dzielnicy. Dziś z satysfakcją
możemy powiedzieć, że dla najmłodszych
mieszkańców udało się przygotować obiekt nie
tylko piękny, ale także funkcjonalny. Oddajemy
w ręce uczniów, nauczycieli i rodziców przestrzeń nie
tylko do nauki, ale również do stworzenia nowej lokalnej społeczności.”
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Żłobek przy Pamiętnej na ukończeniu

N

ie minął jeszcze rok od wbicia pierwszej łopaty pod budowę nowego
żłobka w Wilanowie, a większość
prac została już zakończona. Między innymi
zamontowano zewnętrzną stolarkę okienno-drzwiową, rozprowadzono instalację
elektryczną oraz położono tynki wewnątrz
budynku. Pozostałe prace, w tym ocieplenie ścian zewnętrznych oraz montaż dźwigu osobowego i towarowego, zbliżają się ku
końcowi. Wykonane zostały również przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Trwają prace przy malowaniu ścian i sufitów wewnątrz budynku oraz prace drogowe w jego
otoczeniu.

Nowe wiaty rowerowe w Wilanowie
Zadaszony parking znacznie poprawia komfort korzystania z jednośladu. Niezależnie od panujących
warunków atmosferycznych daje
pewność, że pozostawione na cały
dzień rowery nie niszczą się przy
niesprzyjającej pogodzie. Ponadto,
nawet w deszczu czy śniegu można
wygodnie zostawić rower lub przygotować się do drogi powrotnej.

W

iaty rowerowe przy szkołach” to projekt z budżetu
obywatelskiego wybrany
do realizacji w 2020 roku. W głosowaniu mieszkańców Warszawy pomysł
zdobył aż 18 561 głosów, co oznacza,

że wybrało go ponad 20% wszystkich
osób głosujących. Jednocześnie jest
to największy wybrany przez mieszkańców do realizacji projekt w całej historii budżetu obywatelskiego
w Warszawie.
We wrześniu na wracających do placówek edukacyjnych uczniów czekała
niespodzianka. W Wilanowe wiaty
zostały zamontowane na terenie placówek przy ulicach: Przyczółkowej 27
(ZSP nr 3), Ledóchowskiej 8 (P nr 420),
Gubinowskiej 28/30 (P nr 56 i SP nr
300), Wiertniczej 26 (ZS nr 79), Uprawnej 9/17 (SP nr 169), Flatta 7 (P nr 424).
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Przyczółkowa jak nowa

W

trakcie dwóch weekendów
przełomu lipca i sierpnia
br. ułożona została na-

wierzchnia obu jezdni ul. Przyczółkowej. W tym czasie kolejno zamknięta
była zachodnia, a następnie wschod-

nia jezdnia, na odcinku od POW do
skrzyżowania z ulicami Branickiego
i Vogla.

Przedłużamy ulicę Sarmacką

W

połowie sierpnia rozpoczęły się prace na budowie przepustu przez Potok Służewiecki wraz z połączeniem
ulicy Sarmackiej ze skrzyżowaniem
al. Wilanowskiej i ul. Kosiarzy. Inwestycja, która znacząco poprawi komunikację w Wilanowie, prowadzona
jest przez firmę Robyg i Zarząd Dróg
Miejskich we współpracy z Urzędem
Dzielnicy Wilanów. Deweloper ma
wybudować przejazd nad potokiem,
ZDM przebuduje skrzyżowanie.
Zmieni się dużo. Sarmacka zostanie
przedłużona i połączona ze skrzyżowaniem al. Wilanowskiej i ul. Kosiarzy. Dzięki temu w środku dzielnicy
powstanie przejazd, który umożliwi
skręcenie z al. Wilanowskiej w stronę
Miasteczka Wilanów.
Budową przedłużenia ul. Sarmackiej
wraz z przepustem na Potoku Służewieckim zajmuje się firma Robyg.
Przedłużenie ul. Sarmackiej będzie
się składało z jezdni z jednym pasem w każdą stronę, przedzielonych

pasem z kostki. Po zachodniej
stronie przeprawy znajdzie się
przejazd rowerowy, będący przedłużeniem drogi rowerowej na
ul. Sarmackiej. Po obu stronach
jezdni znajdzie się zieleń i chodniki. Na południe od przeprawy
zostanie wytyczone przejście dla
pieszych i przejazd rowerowy
w ciągu popularnej trasy wzdłuż
potoku.

Zarząd Dróg Miejskich przebuduje
z kolei skrzyżowanie al. Wilanowskiej
z ul. Kosiarzy, tak aby możliwe było
podłączenie do niego ul. Sarmackiej.
Z al. Wilanowskiej w ul. Sarmacką będzie można skręcić dodatkowym lewoi prawoskrętem. Zachodnią stroną
skrzyżowania będzie poprowadzona
droga rowerowa od ulicy Sarmackiej,
która połączy się z trasą po północnej
stronie al. Wilanowskiej.
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Dni Wilanowa 2020

N

a przełomie sierpnia i września odbyły się Dni Wilanowa
2020. Tegoroczna edycja, ze
względu na sytuację związaną z koronawirusem, odbyła się w nieco innej
formule niż w latach ubiegłych.
Sierpniowy
weekend
obfitował
w atrakcje, wśród których każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Zaczęliśmy
mocnym szekspirowskim akcentem
na dziedzińcu Muzeum Pałacu Jana
III Sobieskiego w Wilanowie. Spektakl „Romeo i Julia” w reżyserii Johna
Weisgerberga przyciągnął całe rodziny, a nowoczesna i lekka w odbiorze
interpretacja najsłynniejszego dramatu Szekspira zebrała gromkie brawa.
Na Plaży Wilanów odbyły się popisy
psich talentów w ramach wydarzenia „Latające psy”. Mimo kapryśnej
pogody zgromadziły liczną publiczność, która wiernie kibicowała swoim psim ulubieńcom podczas dwóch
dni zawodów.

Mimo że na początku trochę padało,
korowód był krótszy niż zwykle, a na
końcu nie było tradycyjnej potańcówki na dechach, nie przeszkodziło
to w dobrej zabawie!
We wrześniu Wilanów stał się areną street foodowej kuchni z całego
świata. A wszystko za sprawą Food
Trucków.

Choć w tym roku symbolicznie,
to niezwykle barwnie
świętowaliśmy
Powsińskie Dożynki 2020.
Wystąpiły dla nas zespoły Centrum Kultury
Wilanów: Powsinianie
z Kameralnym Zespołem Folklorystycznym,
Grupa 30+ z Wilanowską Orkiestrą Dętą oraz
Zespół POLSKI ŁAN.

W tych dniach nie zabrakło również
atrakcji dla najmłodszych. Na scenie
Royal Wilanów wystąpiła Filharmonia
Dziecięca z przedstawieniem „Z daleka i bliska”, na placu Vogla odbył się
spektakl teatralny „Wielki wynalazek”, a Centrum Kultury Wilanów zaprezentowało swoją ofertę edukacyj-

no-artystyczną na sezon 2020/2021.
Wieczór należał do zespołu Cheap
Tobacco – mocnego vintage’owego
brzmienia, połączonego z charyzmatycznym głosem artystki, która trzy-

Artur Buczyński
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wilanów
„Nasze świętowanie wyglądało w tym szczególnym roku inaczej niż dotychczas. Zdrowie
naszych Mieszkańców było dla nas priorytetem, dlatego program Dni Wilanowa rozłożyliśmy w czasie.”
krotnie została wybrana najlepszą
bluesową wokalistką w Polsce.
Ostatni weekend Dni Wilanowa rozpoczęliśmy w kinie samochodowym
filmem „Narodziny Gwiazdy”. Następnego dnia przenieśliśmy się na
Dziedziniec Muzeum Pałacu Króla
Jana III w Wilanowie, gdzie melomani nacieszyli zmysły podczas recitalu
fortepianowego Aleksandra Dębicza.
Po licznych atrakcjach dla dzieci, podczas których najmłodsi mieszkańcy Wilanowa mieli niepowtarzalną
okazję wykonać husarskie skrzydła
i obejrzeć przedstawienie teatralne
„Lato zostań dłużej” na placu Vogla,
dzień zwieńczył koncert Anny Marii
Jopek na scenie Royal Wilanów.

Podczas dni Wilanowa
2020 nie zabrakło sportowych atrakcji, które
zapewniły Campy z Marcinem Gortatem dla młodych adeptów koszykówki.
W tym roku odbył się także
Camp dla dzieci z niepełnosprawnościami, w którym
wzięły udział dzieci z całej
Polski.
Mocnych wrażeń dostarczyła Katarzyna Pakosińska i Poparzeni Kawą Trzy. A wszystkiemu towarzyszył Vege Festiwal
– oferując przysmaki kuchni
wegetariańskiej.

Wilanów kontra rak piersi

R

ak piersi wciąż zbiera potężne żniwo i jest najczęściej
występującym nowotworem
u kobiet. Szacuje się, że zachoruje na
niego jedna na dziesięć pań. Ryzyko
zachorowania na raka piersi wzrasta wraz z wiekiem. Wśród kobiet
przed 45. rokiem życia występuje on
rzadko, a większość zachorowań dotyczy kobiet po 50. Dlatego tak ważna
jest diagnostyka!

wotworowe w większości
przypadków wykrywa się
podczas profilaktycznej
mammografii lub innego badania diagnostycznego piersi.
Mammografia – radiologiczna metoda badania piersi u kobiet. Polega
na wykonaniu serii zdjęć przy użyciu promieni rentgenowskich.

Nowotwór wykryty we wczesnym
stadium daje szansę na całkowite wyleczenie. Rak piersi w początkowym
okresie rozwoju przebiega najczęściej
bezobjawowo i wówczas zmiany no-

Pozwala na wczesne rozpoznanie
raka oraz innych patologii, zanim
pojawią się odczuwalne dolegliwości świadczące o rozwiniętym stadium nowotworu.

Dzięki profilaktyce wcześnie wykryta choroba pozwala na szybkie rozpoczęcie leczenia raka piersi, zwiększając szanse na powrót pacjentki do
zdrowia.
Wilanów przyłączył się do walki z nowotworem, zapraszając mieszkanki Wilanowa na bezpłatne badania
mammograficzne, które odbyły się
we️ wrześniu i zostaną powtórzone
8️ października w specjalnie zaprojektowanym Mammobusie wyposażonym
we wszystkie niezbędne urządzenia do
przeprowadzenia szczegółowego badania.

Czas na wzrok

S

połeczna izolacja wywołana pandemią dała się we
znaki wszystkim – a przede
wszystkim dzieciom. Nie oszczędziła także naszych oczu. Zdalna
praca i edukacja, godziny spędzane przy komputerze, nieprawidłowa postawa, złe oświetlenie,
mała ilość naturalnego światła,
brak aktywności na świeżym powietrzu – te wszystkie czynniki
sprzyjają problemom z wyraźnym
widzeniem. Boleśnie odczuły to
zwłaszcza dzieci, które znajdują się
w trudnej sytuacji życiowej i nad
którymi opiekę otaczają takie organizacje jak SOS Wioski Dziecięce.

Właśnie tym dzieciom dedykowana jest
tegoroczna akcja #TestWzrokuChallenge, w którą włączyła się Dzielnica Wilanów. Akcja jest kontynuacją Charytatywnego Biegu Czas Na Wzrok,
który odbył się jesienią ubiegłego
roku w Wilanowie.
Teraz możemy pomóc jeszcze łatwiej,
w dodatku nie ruszając się z domu –
biorąc udział w #TestWzrokuChallenge! Wystarczy wejść na stronę
www.czasnawzrok.pl, zrobić krótki test
swojego wzroku. Następnie udostępnić test w swoich mediach społecznościowych, oznaczyć znajomych i zaprosić ich do wzięcia udziału w wyzwaniu.
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My bezpłatnie testujemy swój wzrok,
a Grupa Essilor – organizator tej akcji,
przekazuje okulary dzieciom z SOS Wiosek Dziecięcych i rodzin zastępczych.

To jest Twój Budżet
Obywatelski 2021

W

tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Wilanowie zgłoszone zostały 52 projekty. Po zakończonej
ocenie formalnej i merytorycznej oraz rozpatrzeniu
odwołań, do głosowania dopuszczonych zostało 26 projektów.
Mieszkańcy oddawali głosy w dwóch pierwszych tygodniach
września. Mogli zagłosować na maksymalnie 15 projektów na poziomie dzielnicowym i na 10 projektów ogólnomiejskich.
W głosowaniu udział wzięło średnio 72 na 1000 mieszkańców naszej dzielnicy. Z takim wynikiem Wilanów zajął 2 miejsce w całej
Warszawie. Dziękujemy Mieszkańcom za zaangażowanie i mobilizację podczas głosowania!
Realizacja wybranych przez mieszkańców projektów w ramach
budżetu obywatelskiego, wynikającego z zapisów ustawy o samorządzie gminnym, rozpocznie się w 2021 roku.

Zadaszymy Orlik przy ul. Sytej

U

rząd Dzielnicy Wilanów ogłosił przetarg na wykonanie zadaszenia pneumatycznego nad istniejącym boiskiem sportowym typu orlik przy ul. Sytej 123 wraz z wymianą nawierzchni z trawy syntetycznej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

Dzięki zadaszeniu na boisku przy ul. Sytej będzie można grać w piłkę i uprawiać sport w komfortowych warunkach również w sezonie jesienno-zimowym.
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Wege Park

- nowe zielone miejsce na mapie Wilanowa

W

ilanów od sierpnia bogatszy jest o nowy rekreacyjny, ekologiczny i uroczy
zakątek! Wege Park to zrealizowany
przez Zarząd Dzielnicy Wilanów projekt Budżetu Obywatelskiego, który
wybrali w głosowaniu mieszkańcy
dzielnicy. Nowa zielona przestrzeń będzie służyła ekologicznej edukacji i integracji mieszkańców Wilanowa.

Skwer o powierzchni ok. 3000 m2 powstał przy ul. Rzodkiewki, na obszarze oddalonym od ulicznego zgiełku
w sąsiedztwie Rezerwatu przy Skarpie.
Przestrzeń Wege Parku zagospodarowana jest w większości roślinami jadalnymi. Na obszarze skweru znajdują się
krzewy, pnącza, drzewa oraz elementy
małej architektury – ławki, skrzynie na
warzywa i trejaże na pnącza.
Dodatkową atrakcją są urządzenia do ćwiczeń wykonane
z drewna jodłowego zabezpieczonego poprzez impregnację.

Bartosz Wiśniakowski
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
„Chcemy, by Wege Park był swego rodzaju
ogrodem działkowym dostępnym dla wszystkich”.
renów na cele rekreacyjne. Ideą parku
jest stworzenie przestrzeni na wzór
ogrodów działkowych dostępnych dla
każdego mieszkańca Wilanowa.
Ze względu na tematykę parku powiązaną z roślinami oraz dostosowując
się do istniejącego stanu zagospodarowania układ kompozycyjny nawiązuje
do organicznych kształtów i jest oparty na swobodnych, nieregularnych
liniach.

O wyjątkowości Wege Parku
najlepiej świadczy fakt, iż
stworzony został z inicjatywy
mieszkańców i dla mieszkańców, którym dzielnica stara
się oferować jak najwięcej te10 / INFORMATOR WILANOWSKI / NR 30 (48) – WRZESIEŃ 2020

To nie koniec planów związanych
z tym miejscem. Jesienią na terenie Wege Parku, nawiązując do jego
charakteru, planujemy posadzić
2️7️ drzew owocowych, wśród nich:
jabłonie, wiśnie, śliwy i grusze.
W przyszłości w parku planowane
są warsztaty edukacyjne dotyczące ogrodnictwa miejskiego, m.in.:
wykorzystania roślin jadalnych, ich
uprawy, zasad ogrodnictwa i wykorzystywania wody deszczowej. Zajęcia będą przeznaczone
dla placówek oświatowych oraz zainteresowanych mieszkańców.
Teren Wege Parku jest
ogólnodostępny, a dojechać do niego najlepiej
rowerem. Przy wejściu
znajdują się 2 stojaki na
rowery z 32 stanowiskami.

Ruszył nowy nabór

na warszawskie dotacje do ekoinwestycji!

O

d września mieszkańcy mogą
otrzymać dofinansowanie na
instalację odnawialnych źródeł energii, urządzeń magazynujących
tzw. „deszczówkę”, jak również usuwanie azbestu czy podłączenie domu
do kanalizacji w 2021 r. Nieprzerwanie miasto wspiera finansowo likwidację starych pieców, aby polepszyć
jakość powietrza.

skrzynki rozsączające, studnie chłonne),
zbiorniki retencyjne (szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych
naziemne lub podziemne, poprzez
które woda nie przenika do ziemi,
ale z których można pobierać wodę
do ponownego wykorzystania, montowane na instalacji odprowadzania
wody deszczowej lub w postaci oczek
wodnych).

Wnioski na przyszłoroczne inwestycje
(odnawialne źródła energii, usuwanie
azbestu, przyłącza kanalizacyjne) przyjmowane są do 31 marca 2021 r.

W ramach jednego wniosku można
otrzymać do 4000 zł (dotacja dla osób
fizycznych oraz mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą), do
10000 zł (pozostali wnioskodawcy
niezaliczani do sektora finansów publicznych) lub nawet do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji
(dla jednostek sektora budżetowego,
będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi). Dokumenty
do wypełnienia i wskazówki, dotyczące zakładania urządzeń małej retencji,
dostępne są na platformie Warszawa
19115 oraz na stronie zielona.um.warszawa.pl.

Mieszkańcy mogą obliczyć szacowaną
kwotę miejskiego wsparcia za pomocą
kalkulatora dotacji. Zasady udzielania
dotacji w naborze 2020/2021 dostępne
są na stronie zielona.um.warszawa.pl.
Warszawa wspiera finansowo budowę
urządzeń, dzięki którym można gromadzić wodę opadową i roztopową.
Warszawiacy, jak również spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, mogą
otrzymać finansowe wsparcie na:
urządzenia retencyjno-rozsączające
(instalacje zakopywane w grunt, np.

Warszawiacy mogą skorzystać z dofinansowania do usuwania i uniesz-

kodliwiania wyrobów zawierających
azbest. Miasto pokrywa do 100% kosztów demontażu, pakowania, wywozu
oraz przekazania ich na składowisko
odpadów niebezpiecznych.
Przyłączenie budynku do istniejącej
sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem
właściciela nieruchomości. Mieszkańcy Warszawy są wspierani przez stolicę
w likwidacji zbiornika bezodpływowego wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego. Na realizację takiej inwestycji
można otrzymać do 4000 zł.
Wymień „kopciucha”
z miejską dotacją

Już tylko do końca br. można ubiegać się o 100% dofinansowanie na
wymianę pieca w ramach akcji „Wymień kopciucha”. W przyszłym roku
dofinansowanie spadnie do 90%
kosztów wymiany pieca, a w 2022 r.
do 70%. Osoby, które nie zawnioskują o dotację do końca 2022 r., będą
musiały pokryć koszt wymiany kopciucha w całości z własnej kieszeni.
Wnioski o dotacje przyjmowane są
cały rok.

Szczegóły dostępne są na stronie zielona.um.warszawa.pl
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Wilanów mierzy wysoko

Głównym celem działalności fundacji
Marcina Gortata jest niesienie pomocy dzieciom. Jak twierdzi sam koszykarz, który w przeszłości spotkał na
swojej drodze przychylnych mu ludzi: „Mam dług do spłacenia, bo ktoś,
kiedyś wyciągnął do mnie pomocną
dłoń”. Teraz jako jedyny Polak w historii NBA, który awansował do jej
finału, idzie z pomocą dzieciom, aby
spełnić ich marzenia.
Fundacja Marcina Gortata będzie starała się odnaleźć tych młodych i obiecujących zawodników, wesprzeć ich
poprzez system stypendialny oraz
dzięki współpracy z czołówką kadry
szkoleniowej w Europie i USA, zaoferować profesjonalne treningi rozwojowe.

J

uż po raz drugi Marcin
Gortat (i Jego Fundacja
„Mierz Wysoko”) zdecydował się zrealizować kolejną edycję Campów właśnie
w Wilanowie.

W ramach Dni Wilanowa 2020, odbyły
się dwa campy, z których każdy tradycyjnie zakończył się wyborem najbardziej
wartościowego zawodnika. A było o co
walczyć, bo zwycięzcy campów pojadą do
USA, aby zobaczyć na żywo mecz NBA!
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Sprzątanie świata – Polska 2020
Wilanów, jak co roku przyłączyła się
do akcji.
Tradycyjnie już w 3. weekend września, łącząc wiele osób i organizacji
w szczytnym celu i wspólnymi siłami
porządkowaliśmy tereny za wałem
przeciwpowodziowym od strony Wisły, na wysokości ul. Zaściankowej.
W ramach 27. akcji Sprzątania Świata zebraliśmy kilkadziesiąt worków
odpadów, wśród których dominował
plastik.

Z

a nami już 27. Akcja Sprzątanie świata – Polska 2020. Choć
tegoroczna edycja niewątpliwie różniła się od poprzednich edycji
z powodu pandemii COVID-19, nie
zapomnieliśmy, że Ziemia to nasz
wspólny dom. Nie mamy innego. I to
my musimy o niego zadbać!

Dziękujemy wszystkim biorącym
udział w akcji i do zobaczenia za rok!
Koordynatorem Akcji Sprzątania
świata – Polska 2020 jest Fundacja
Nasza Ziemia założona w 1994 roku
i realizująca cele edukacji ekologicznej i obywatelskiej. Dążąc do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzmocnienia
poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne
i aktywizacji działań służących jego
ochronie, Dzielnica
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Rada Warszawy

przyjęła zmiany w finansach

N

a XXXVII sesji, 24 września,
Rada m.st Warszawy przyjęła
zmiany w tegorocznym budżecie, prognozie finansowej na lata 202025 oraz zgodziła się na zaciągnięcie
dwóch kredytów i emisję obligacji, by
wesprzeć budżet w kryzysie.

38, przeciw 12, 5 wstrzymało się. Za
przyjęciem czwartej (kredyt BRRE)
i piątej (emisja obligacji) 40, przeciw 14,
5 wstrzymało się.

Po korekcie budżetu dochody wyniosą
18 270 543 619 zł, a wydatki 22 074
140 649. Dochody zmniejszą się o 1,5
mld zł w stosunku do pierwotnie zaplanowanego budżetu. Oznacza to deficyt na poziomie 3,8 mld zł, o prawie
miliard złotych większy od założonego
przed pandemią. Według analiz skarbnika Warszawy, w latach 2020-25 spadek dochodów wyniesie łącznie 2,7
mld zł w stosunku do planów.

Spadek dochodów to, po pierwsze,
skutki polityki rządu. Już 900 mln zł
(od 2017 r.) kosztuje Warszawę rozregulowanie gospodarki odpadami. Tylko w 2020 r. miasto straciło 800 mln zł
na zmianach w PIT i ZUS. Z kolei 405
mln zł to nasze dodatkowe tegoroczne
wydatki na oświatę, w tym na podwyżki dla nauczycieli – rząd wprowadził je,
nie urealniając subwencji oświatowej
dla samorządów.

Zmiany zawarto w uchwałach w sprawie:
1. zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej m.st. Warszawy na lata
2020-2050
2. zmian w budżecie m.st. Warszawy
na 2020 rok,
3. zaciągnięcia
długoterminowego
kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu m.st. Warszawy
w 2020 i 2021 roku oraz spłatę w 2021
roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
4. zaciągnięcia
długoterminowego
kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy na finansowanie planowanego deficytu budżetu m.st. Warszawy w 2020
i 2021 roku
5. emisji obligacji miasta stołecznego
Warszawy oraz określenia zasad ich
nabywania, zbywania i wykupu.

– Rząd ma prawo realizować swój
program, ale powinien przewidzieć
rekompensatę dla samorządów. To,
co się dzieje z oświatą, powoduje niesamowite obciążenie finansowe – zaznaczył na sesji Rady Prezydent Rafał
Trzaskowski.

Za przyjęciem dwóch pierwszych
uchwał dotyczących budżetu i prognozy finansowej głosowało 40 radnych,
przeciw 18, 2 wstrzymało się od głosu.
Za przyjęciem trzeciej (kredyt w EBI)

Przyczyny spadku planowanych
dochodów

Kolejna przyczyna spadku dochodów
Warszawy to skutki pandemii COVID-19. W korekcie budżetu to m.in.
202 mln zł mniej ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, 233 mln zł
mniej z podatku PIT, 126 mln zł mniej
z CIT, 80 mln zł mniej z opłat za parkowanie, 69 mln zł mniej z odsetek na
rachunkach czy 38 mln zł mniej z podatku od czynności cywilnoprawnych.
Nowa strategia finansowa
miasta
Miasto ma skupić się na poprawie jakości życia mieszkańców, utrzymaniu
najpotrzebniejszych inwestycji oraz
planie rozwoju miasta na przyszłość.
Priorytetem w kwestii jakości życia
będzie edukacja. Zmniejszeniu ulegną
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nakłady na inwestycje: w tym roku
planowaliśmy wydać na nie łącznie 3,5
mld zł. Kwota ta zmniejszy się do 3,04
mld zł.
Zachowujemy plan realizacji inwestycji
priorytetowych: II linii metra, nowego
centrum, Szpitala Bielańskiego i Południowego, nowych szkół i przedszkoli
(łącznie 19 placówek do 2023 r.) oraz
żłobków (17 nowych do 2023 r.)
– Musimy się skupić na tym, co najbardziej istotne: edukacja to 5,3 mld
w naszym budżecie, o 300 mln więcej.
Podtrzymujemy podwyżki dla nauczycieli, budowę nowych szkół i przedszkoli, 14,5 tys. bezpłatnych miejsc
w żłobkach – zapowiedział prezydent
Warszawy.
– Podtrzymujemy walkę z kryzysem
klimatycznym i inwestycje, które są
dla nas kluczowe. Rzeczywiście, nie
każdą inwestycję zdołamy ukończyć do
2023 r. i o tym była mowa wielokrotnie
przy okazji kolejnych zmian wprowadzanych przez rząd. Inwestycji, które
realizuje miasto Warszawa, jest ok.
tysiąca. Mały procent z nich przesuwamy – nie wykreślamy. Proszę sobie porównać, co robią inne miasta i z jakich
inwestycji się wycofują – przypomniał.
Wzrost zadłużenia
Radni zgodzili się na wzrost zadłużenia
miasta przez zaciągnięcie dwóch kredytów niekomercyjnych oraz emisję
obligacji:
1. zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na kwotę 1 mld zł,
2. zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy
na kwotę 370 mln zł,
3. wyemitowania obligacji miasta stołecznego Warszawy na kwotę 400 mln zł.
Kredyty te zostaną udzielone na warunkach niekomercyjnych i przy
niskim oprocentowaniu, porównywalnym z obligacjami – podkreślił
skarbnik Warszawy Mirosław Czekaj.

Co słychać w wilanowskiej Bibliotece?
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W DZIELNICY WILANÓW
ZAPRASZA:
• Dzieci w wieku 2-3 lata do
Klubu Małego Czytelnika. Zajęcia odbywać się będą w godzinach
przedpołudniowych
we
wszystkich
placówkach
(ul. Kolegiacka 3, al. Rzeczypospolitej 14, Radosna 11, Przyczółkowa
27A). Podstawą każdego spotkania
jest krótki utwór literacki, do którego dostosowujemy zabawy tematyczne, ruchowe i plastyczne.
• Dzieci w wieku 3-5 lat na zajęcia
„Rymujące urwisy”. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych w placówkach (ul. Kolegiacka 3, al. Rzeczypospolitej 14).
Rymowanki, wiersze i zabawy rytmiczne przybliżą nam wiele literackich i muzycznych zagadnień oraz
pozwolą wspaniale spędzić czas.
• Młodzież na warsztaty drukowania przestrzennego drukowania
przestrzennego „1,2,3 drukujesz
Ty”. Warsztaty odbywać się będą we
wtorki o godz. 17:00 przy ul. Kolegiackiej 3. Cykl spotkań obejmować
będzie wykonanie projektu w programie graficznym aż po wydruk 3D.
• Młodzież i dorosłych zachęcamy
do udziału w spotkaniach „Rozmowy przy wspólnym stole”. Spotkania odbywać się będą w drugi piątek
miesiąca o godz. 17,30 w placówce
przy al. Rzeczypospolitej 14 i dotyczyć ważnych codziennych spraw.
• Wszystkich, którzy lubią czytać zachęcamy do uczestnictwa w Dyskusyjnych Klubach Książki w naszych
placówkach. Program realizowany
będzie we współpracy z Instytutem
Książki. Zapisy prowadzimy w placówkach bibliotecznych

WYSTAWY
W BIBLIOTECE:

GODZINY OTWARCIA
PLACÓWEK BIBLIOTECZNYCH

Od 22 września w Bibliotece
przy ul. Kolegiackiej 3 prezentujemy wystawę „Bitwa Warszawska w twórczości współczesnych malarzy”. Płótna
upamiętniają setną rocznicę
wydarzeń historycznych związanych z przebiegiem wojny
polsko-bolszewickiej, szczególnie Bitwy Warszawskiej.
Twórcami obrazów są: Anna
Bartnicka, Zbigniew Budzyński, Michał Janczuk, Adam
Kunikowski, Jack Macyszyn,
Maciej Milewski i Mirosław
Miroński. Wystawę gościmydzięki uprzejmości Muzeum
Niepodległości w Warszawie
oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.

Biblioteka Główna
(ul. Kolegiacka 3) – tel. 22 423 57 55
poniedziałek – piątek – 9:00 -20:00

We wrześniu w Filii Powsin
prezentujemy wystawę „Portret Chopina”.
Więcej informacji o organizowanych wydarzeniach znajdą
Państwo na stronie www.bibliotekawilanowska.pl oraz na
bibliotecznym facebooku.

Filia w Powsinie
(ul. Przyczółkowa 27 A) – tel. 22 648 25 03
poniedziałki, wtorki i czwartki – 11:00 -19:00
środy, piątki – 9:00 -16:00
Filia Radosna
(ul. Radosna 11) – tel. 22 764 82 81
poniedziałki, środy, piątki 11:00 – 19:00
wtorki, czwartki 9:00 – 16:00
Filia Miasteczko Wilanów (al. Rzeczypospolitej 14) - tel. 22 642 24 26
poniedziałki, środy, piątki 11:00 – 19:00
wtorki, czwartki 9:00 – 16:00
W trosce o bezpieczeństwo Czytelników
w pomieszczeniach placówek bibliotecznych
obowiązuje noszenie maseczek ochronnych,
odkażanie dłoni i zachowywanie dystansu
społecznego.
Zachęcamy do składania zamówień telefonicznie, mailowo oraz poprzez stronę internetową biblioteki w godzinach 20:00 – 08:00.
Uprzejmie informujemy, że Biblioteka wydłużyła okres wypożyczania filmów do 7 dni
oraz gier planszowych do 14 dni.
Wszystkie zwracane zbiory przechodzą
3-dniową kwarantannę.
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Jesień w Centrum Kultury Wilanów
„I’m happy to see you” – wystawa edukacyjna
Filia CKW w ALTO Wilanów, al. Rzeczypospolitej 14
1-30.10.2020

Widelcem po mapie
– warsztaty podróżniczo-kulinarne
Filia CKW na Zawadach, plac Vogla
3 i 24.10.2020 (sobota), godz. 11.00-12.30
3.10 – „W judodze na rowerze”
24.10 – „Dookoła Islandii

Filharmonia Dziecięca:
„Przyjaciele Czerwonego Kapturka”
Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3
4.10.2020 (niedziela), godz. 12.45

Przedstawienie teatralne:
„Baśnie polskie według Oskara Kolberga”
plenery Domu Pracy Twórczej w Powsinie,
ul. Ptysiowa 3
11.10.2020 (niedziela), godz. 11.30

Powsińska Wieczornica: Kiszenie kapusty
plenery Domu Pracy Twórczej w Powsinie, ul. Ptysiowa 3
14.10.2020 (środa), godz. 18.30

„Skarby z jesiennego lasu”
Przyroda to przygoda – warsztaty dla dzieci
Filia CKW na Zawadach, plac Vogla
17.10.2020 (sobota), godz. 11.00-12.30

Jacek Barszcz i Tomasz Barszcz – malarstwo
Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3
5-30.10.2020 – wystawa

„Afrykańskie wspomnienia”
– Maria Butkiewicz
Międzypokoleniowe Centrum Edukacji, ul. Radosna 11
5.10.2020 (poniedziałek), godz. 17.30 – wernisaż

Dama z wiertarką
– warsztaty stolarskie dla pań
Filia CKW na Zawadach, plac Vogla
8.10.2020 (czwartek), godz. 19.00-21.00

Myślimy i programujemy
Warsztaty lego robotyki dla dzieci w wieku 5-6 lat
Filia CKW na Zawadach, plac Vogla
10.10.2020 (sobota), godz. 11.00-12.30

Warsztaty i wykłady
Fundacji Małgosi Braunek „Bądź”
Międzypokoleniowe Centrum Edukacji, ul. Radosna 11
10.10.2020 (sobota), godz. 11.00-13.00
Temat październikowych zajęć: „Jesienny Qigong wspierający płuca”.

Rodzinne Warsztaty Stolarskie

Przedstawienie teatralne:
„Podróże profesora Kalafiora – Afryka”
Filia CKW w ALTO Wilanów, al. Rzeczypospolitej 14
18.10.2020 (niedziela), godz. 15.00

XIV Chóralny Koncert Pieśni Maryjnych
Sanktuarium MB Tęskniącej, ul. Przyczółkowa 29
18.10.2020 (niedziela), godz. 15.30

Zawady podróżują
Filia CKW na Zawadach, plac Vogla
22.10.2020 (czwartek), godz. 19.15

Dyniowe szaleństwo na Zawadach
Filia CKW na Zawadach, plac Vogla
25.10.2020 (niedziela), godz. 12.30-15.00

Przedstawienie teatralne: „Złote jajko”
Filia CKW na Zawadach, plac Vogla
25.10.2020 (niedziela), godz. 12.30

„Z pasją przez życie”
– malarstwo Teresy Zaborowskiej

Filia CKW w ALTO Wilanów, al. Rzeczypospolitej 14
10.10.2020 (sobota), godz. 15.00-17.00

Międzypokoleniowe Centrum Edukacji, ul. Radosna 11
26.10.2020 (poniedziałek), godz. 17.30 – wernisaż
26.10-6.11.2020 – wystawa

X Powsiński Dzień Dyni

„Wilanów znany i nieznany”

plenery Domu Pracy Twórczej w Powsinie, ul. Ptysiowa 3
11.10.2020 (niedziela), godz. 8.00-14.00
W zamian za elektrośmiecie otrzymacie w prezencie
dynię!

wystawa plenerowa prac Jolanty Sokołowskiej
ul. Radosna 11 / Gubinowska 28/30

